
Lenka Dvorníková: Hra jako prostředek žákovy aktivizace v hudebně 

výchovné práci na 1. stupni ZŠ

Oponentský posudek

Diplomová práce Lenky Dvorníkové se zabývá využitím hudebně 

didaktických her ve výuce hudební teorie ve třídách s rozšířenou hudební 

výchovou na 1. stupni ZŠ. Je vedena snahou najít vhodnou a pro děti 

přiměřenou cestu k osvojení poměrně obtížného učiva hudební nauky. Autorka 

tuto cestu spatřuje ve hře. Právě prostřednictvím hry, která je pro děti 

mladšího školního věku zcela přirozenou činností, si žáci mohou nenásilným 

způsobem osvojovat nové poznatky.  

Diplomová práce zachovává tradiční dělení na část teoretickou a 

praktickou. V úvodních kapitolách je problém nazírán z hlediska historického i 

z pozice současné hudební pedagogiky. Autorka zde charakterizuje současné 

tuzemské publikace a možná až příliš detailně popisuje příklady didaktických 

her v jednotlivých hudebních činnostech. Dále zde vymezuje a porovnává 

klíčové pojmy – hra, aktivizace, motivace – a charakterizuje osobnost dítěte 

mladšího školního věku z hlediska čistě psychologického i hudebního. 

Nezůstává jen u obecných charakteristik, ale poukazuje na konkrétní, převážně 

negativní znaky současného dětství. Samostatnou podkapitolu tvoří seznámení 

s obsahem hudební výchovy podle Rámcového vzdělávacího programu.

Hlavní přínos diplomové práce spočívá ve výzkumu. Lenka Dvorníková 

vytváří vlastní hudebně didaktické hry a ověřuje jejich smysluplnost v hudebně 

výchovné práci. Hry jsou nápadité a pro děti atraktivní. Autorka volí různorodé 

činnosti tak, aby byli žáci maximálně aktivizováni. Hry mají tvořivý charakter, 

integrativní prvky, rozvíjejí logické myšlení. Děti si např. uvědomují souvislosti 

matematických postupů s principy hudební teorie (hra „Na hudební 

matematiku“). Výzkum je veden velmi pečlivě, autorka si stanoví předmět 

výzkumu, cíle, hypotézy a v závěru vše podrobně vyhodnocuje. Celá realizace 

byla náročná z hlediska časového i organizačního – experimentální vyučování se 

uskutečnilo v 50 vyučovacích hodinách, výzkum probíhal ve dvou skupinách, 

experimentální a kontrolní, využíval několika metod. 

Lence Dvorníkové se podařilo nastínit nové a efektivní možnosti 

osvojování učiva hudební nauky na ZŠ. Diplomová práce je i přes drobné 



jazykové nedostatky (interpunkce) velmi kvalitní a pro pedagogickou praxi 

přínosná.

Otázky a poznámky k diskusi:

- Ve druhé kapitole se zabýváte historií a tím, jaké místo zaujímá hra v různých 

pedagogických systémech. Jak pohlíží na hru další vzdělávací koncepce, např. 

waldorfská škola?

- Dospěla jste k závěru, že ve znalostech hudební teorie nejsou ve skupině 

experimentální a kontrolní výrazné rozdíly. Nepotvrdila se ani hypotéza, která 

předpokládala rychlejší zapamatování učiva díky využití didaktických her. 

Zamyslete se nad možnými příčinami.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k přijetí.
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